Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Doru Nicolae Grădinaru
Strada Oltarului, nr.11, 020764 București (România)
(+40)751 550 500

(+40.21)210.20.45

doru.nicolae.gradinaru@gmail.com
www.dorugradinaru.ro
Sexul Masculin | Data naşterii 23/03/1993 | Naţionalitatea română
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/09/2016–Prezent

Profesor de istorie
Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru”
Strada Oltarului, nr.11, 020764 București (România)
www.scoalasilvestru.net
▪ profesor titular, definitiv;
▪ profesor de Istorie, Gândire critică, Educație Interculturală;
▪ responsabil Comisia metodică Om și Societate;
▪ responsabil Comisia metodică a diriginților;
▪ membru în Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC);
▪ responsabil întocmire orar;
▪ Secretar al Consiliului Profesoral;
▪ Coordonator de proiecte și programe educative.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

01/09/2018–Prezent

Profesor de istorie
Colegiul Național „Iulia Hașdeu”
Bulevardul Ferdinand I 91, 021384 București (România)
http://www.cnih.ro
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2018–Prezent

Doctorand în Științe Politice-Relații Internaționale
Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București (România)
▪ Lucrare de doctorat: Demersuri de reglementare a conclictelor din Iugoslavia în perioada 19911996

2018

Master în Istorie, programul de studii „Experimente ale Modernității”
Facultatea de Istorie, Universitatea din București, București (România)
▪ Lucrare de disertație: Activitatea şi rolul paşoptiştilor români exilaţi între 1849 și 1859

2017

Master în Istoria și Practica Relațiilor Internaționale
Facultatea de Istorie, Universitatea din București, București (România)
▪ Lucrare de disertație: Demersuri diplomatice de reglementare a conflictului din Bosnia și
Herțegovina
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Licențiat în Științe Politice (în limba franceză)
Facultatea de Științe Politice, secția cu predare în limba franceză, Universitatea din
București, București (România)
▪ Lucrare de licență: La problématique du vote universel autour du moment 1848 dans la pensée
politique roumaine

2015

Licențiat în istorie
Facultatea de Istorie - Universitatea din București, București (România)
▪ Lucrare de licență: 1848 la români - revoluție politică sau revoluție socială?

2017

Curs postuniversitar de certificare pentru profesia didactică - Nivel II
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul pentru Pregătirea
personalului Didactic, Universitatea din București, București (România)

2015

Curs postuniversitar de certificare pentru profesia didactică - Nivel I
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul pentru Pregătirea
personalului Didactic, Universitatea din București, București (România)

2012

Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu”, Filologie, Slatina (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Limba engleză

B2

B2

B2

B2

B2

Limba franceză

B2

B2

B2

B2

B2

Certificat de traducător autorizat emis de Ministerul Justiţiei
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin pregătirea profesională, prin activitatea
desfăşurată în sistemul de învățământ.
▪ Competenţe de comunicare şi de relaţionare cu copii şi tinerii (dobândite ca urmare a susţinerii de
activităţi didactice cu elevii).
▪ Abilități de comunicare - atenție, răbdare, onestitate, abilitate de a transmite corect și clar
informațiile, de a analiza feed - backul primit; eficiență, adaptabilitate, muncă în echipă; fiecare din
funcţiile deţinute presupunând o colaborare strânsă, atât la nivel de instituţie cât şi la nivelul
dialogului cu alte instituţii cu competenţe în domeniul învăţământului şi problemelor cetăţeneşti.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Experienţă în logistică ca urmare a formării profesionale dobândite la locul de muncă;
▪ Capacitate de adaptare si lucru in echipa, cu distribuirea sarcinilor intre membrii echipei;
▪ Capacitatea de coordonare;
▪ Abilitatea de analiză si sinteză;
▪ Capacitate de planificare și acțiune strategică;
▪ Gândire analitică și ușurință în readaptare,
▪ Expereienţă în activitatea de management a instituţiilor publice;
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▪ Experienţă în structurarea şi dezvoltarea proiectelor.
Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ O bună cunoaștere a proceselor educaționale.
▪ Capacitate de adaptare, spirit organizatoric.
▪ Creativitate și capacitate de autodezvoltare profesională.
▪ Capacitatea de a întocmi proiecte, de a coordona o comisie, o activitate, o clasă de elevi sau un
grup de oameni cu opinii și interese divergente.
▪ Capacitatea de a media conflictele.
▪ O bună cunoaștere a expunerii verbale a ideilor.
▪ Capacitate de convingere.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

▪ Bună cunoaștere a pachetului Microsoft Office
▪ Bună cunoaștere a pachetului iWork
▪ Editare de text
▪ Calcul tabelar
▪ Baze de date
▪ Utilizare internet și poștă electronică la nivel avansat
▪ Editare grafică
▪ Realizare și întreținere website
Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Internship
Cursuri urmate

▪ Internship Parlamentul României, Camera Deputatilor,
̦
Comisia pentru Afaceri Europene
▪ Foamare de formatori: Educaţie şi Competenţă Bancară pentru profesori, organizat de Asociația
Română a Băncilor (ARB) și Institutul Bancar Român (IBR), octombrie - decembrie 2018;
▪ Programul de Educație Financiară „Să vorbim despre piața financiară nebancară”, organizat
de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), septembrie 2018;
▪ Diplomatie
̦ si̦ Geopolitică Globală, organizat de Centrul de Strategii Aplicate, Camera de Comerț si̦
Industrie a României, 4-8 aprilie 2016;
▪ Atelier de educație interculturală, Institutul Intercultural din Timișoara, în cadrul proiectului Nonformal education & e-learning for inclusion/ NEELI, cofinanțat prin programul Erasmus +,
componenta KA2 Capacity building in the field of youth, iunie 2018;
▪ Diplomatie
̦ si̦ Sigurantă
̦ Natională
̦
, organizat de Centrul de Strategii Aplicate, Camera de Comerț si̦
Industrie a României, 17-28 noiembrie 2014;
▪ Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar, organizat de Asociația
Egomundi, 15 septembrie - 19 octombrie 2018;
▪ Teaching very young learners, organizat de Bucharest English Teachers’ Association
și UniScan, iulie 2018;
▪ Management Parlamentar, organizat de Centrul de Strategii Aplicate, Camera de Comerț si̦
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Industrie a României, 10-14 noiembrie 2014;
▪ Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar, organizat
de Asociația Egomundi,15 septembrie - 19 octombrie 2018;
▪ Curs de pregătire pe linie de situație de urgență CĂUTARE-SALVARE VICTIME, organizat
de Asociația Foișorul de Foc, Primăria Sectorului 2, 06.04.2017-15.06.2017;
▪ Diplomatie,
̦ Geopolitică si̦ Noua Europă, organizat de Centrul de Strategii Aplicate, Camera de
Comerț si̦ Industrie a României, 27-31 octombrie 2014.
Activități didactice

▪ Curs opțional: România în secolul XX, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru", clasa a VIII-a, autor
programă și suport de curs.
▪ Curs opțional: Politică și Societate în America Latină, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru", clasa
a VI-a, autor programă și suport de curs.
▪ Curs opțional: Istorie și lietarură latină în epoca clasică, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru",
clasa a V-a, disciplină integrată Istorie-Literatură, autor programă și suport de curs.
▪ Curs opțional: Revoluția Industrială și consecințele ei, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru", clasa
a VI-a, disciplină integrată, istorie-Educație Tehnologică și aplicații practice, autor suport de curs.
▪ Curs opțional: Cultura și civilizația greacă, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru", clasa a V-a, autor
programă și suport de curs.
▪ Curs opțional: Istorie modernă românească, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru”, clasa a VIIa, autor programă și suport de curs.

Distincţii

▪ Titlul de Excelență în Educație, acordat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în cadrul
galei „Am ales să fiu profesor”, noiembrie 2018;
▪ Marele Premiu al Festivalului Teatru pentru Mâine, ediția I, noiembrie 2012.

Cercetare

▪ Lucrare de disertație: Activitatea şi rolul paşoptiştilor români exilaţi între 1849 și 1859, coordonator
Conf. univ. dr. Cristina Gudin;
▪ Lucrare de disertație: Demersuri diplomatice de reglementare a conflictului din Bosnia și
Herțegovina, coordonator Prof. univ. dr. Valentin Stan
▪ Lucrare de licență: 1848 la români - revoluție politică sau revoluție socială, coordonator Conf. univ.
dr. Cristina Gudin.
▪ Lucrare de licență: La problématique du vote universel autour du moment 1848 dans la pensée
politique roumaine, coordonator Conf. univ. dr. Raluca Alexandrescu.

Conferinţe

▪ The 19th National RATE Conference on the theme of Reflective Teaching, held at Colegiul
Național „Emil Racoviță”, Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Romanian Association of
Teachers of English, British Council, October 19th-21st 2018;
▪ Educational Centre Romania 25th Annyversary Conference 2018 Celebrating the English
Language, Literature and Teaching!, Bucharest, 17th November;
▪ Conferința Centenarului Marii Uniri, cea mai importantă lecție de istorie, organizată de Casa
Corpului Didactic a Municipiului București, Asociația EFECT, finanțată de Ministerul Culturii și
Identității Naționale, 14 decembrie 2018;
▪ Sesiunea de pregătire specifică organizată de echipa CNRR sub auspiciile proiectului „Advocacy
pentru integrarea refugiaților în România - 2017”, finanțat de UNCHR România, București, 9 iunie
2017.

Proiecte

▪ Cordonator la nivel de unitate de învățământ în proiectul Școala bucureșteană dezbate-alege!,
proiect PROEDUS, sub egida arteneriatului Civic pentru Educație – CIVITAS;, desfășurat în
perioada februarie-august 2018;
▪ Coordonator la nivel de unitate de învățământ în proiectul Primăria Copiilor, proiect PROEDUS,
desfășurat în perioada martie-august 2018.
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